
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Desiree Verra en Anne-Sophie Landwaart 
 

09.40–10.25 
 

Atriumfibrilleren/atriumflutter; hoe zit het ook weer? Welke medicatie 
gebruiken we en waarom maken we deze keuze? 
Dr. J. Thijssen - Cardioloog, Alrijne ziekenhuis Leiderdorp 
 

10.25–10.55  Alle ins en outs over Chemische en Elektrische cardioversie 
V.M. de Jong – AIOS cardiologie, Alrijne ziekenhuis Leiderdorp 

 
10.55–11.15 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.15–12.30 
 

Hartteam bespreking ritmechirurgie. Alles over o.a. de (mini) Maze 
Dr. A.H. Driessen - Thoraxchirurg, Amsterdam UMC 
Drs. G.S. de Ruiter – Cardioloog/Elektrofysioloog OLVG Amsterdam 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.15 Atriumfibrilleren is meestal een onschuldige ritmestoornis. Maar wat is 
de impact voor de patiënt? 
Mw. M. Lageweg - Verpleegkundig Specialist en ervaringsdeskundige 
 

14.15–15.00 Klinische redeneren, oorzaken van postoperatief AF 
Mw. M. de Lange - Verpleegkundig Specialist cardiologie,  
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
Dhr. G. van Arkel - Verpleegkundig Specialist Cardio Thoracale Chirurgie, 
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

 
15.00–15.15 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

15.15–16.00 Klinische redeneren, oorzaken van postoperatief AF – vervolg 
 

16.00–16.15 Plenaire afsluiting + invullen evaluatieformulier 

   
 
 

CNE van de werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Atriumfibrilleren 
7 april 2020 
 

“Maze? Terug bij AF!” 

Atriumfibrilleren is een regelmatig voorkomende hartritmestoornis, zowel op cardiologie 
afdelingen, op de CCU, tijdens hartfunctieonderzoeken als ook op thoraxchirurgie 
afdelingen.  
 
Tijdens deze CNE willen we dieper ingaan op Atriumfibrilleren en Thoraxchirurgie. We 
behandelen de medicamenteuze therapie voor AF en we gaan in op zowel chemische als 
elektrische cardioversie. Maar ook chirurgische ablatiemethoden komen aan bod als het 
onbedoeld optreden van atriumfibrilleren, juist na thoraxchirurgie.  
 
We beginnen het programma met een korte samenvatting over atriumfibrilleren en de 
medicamenteuze behandeling van atriumfibrilleren. Vervolgens gaan we dieper in op alle ins 
en outs van zowel een chemische als een elektrische cardioversie. 
 
Tenslotte gaan we tijdens het ochtendprogramma samen bekijken wat een 
hartteambespreking inhoudt. Een thoraxchirurg zal uitleg geven over chirurgische 
behandelmogelijkheden bij atriumfibrilleren. 
 
In de middag gaan we verder in op de mogelijke impact op het dagelijks leven van 
atriumfibrilleren voor de patiënt. Dit wordt gegeven door de werkgroep AF samen met een 
verpleegkundig specialist die zelf tevens ervaringsdeskundige is. We sluiten de dag af met 
interactief klinisch redeneren over atriumfibrilleren na de operatie. 



    

 

DOEL 
Deze scholing heeft als doel het vergroten van kennis rondom de behandeling van 
atriumfibrilleren zowel chirurgisch als niet chirurgisch. 
 
DOELGROEP 
Deze CNE wordt georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, algemeen verpleegkundigen, cardiologisch en cardio-thoracaal-chirurgische 
verpleegkundigen, professionals werkzaam in de cardiovasculaire zorg en andere 
geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Mondelinge presentaties die ondersteund worden door een beeldende presentatie.  
Klinisch redeneren interactief 
 
UREN 
5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op ons congres CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch 
een bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na betaling 
van het cursusgeld. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-dag wordt 
50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men het volledige 
bedrag verschuldigd. 

 
ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV, VSR en V&VN. De deelnemers ontvangen 
een bewijs van deelname indien zij het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie www.nvhvv.nl – Scholing. 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
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